
 
 

“Leven met een handicap” 
VAV-nascholing 

Woensdag 15 september 2021 
Van 10:00-16:30 uur 

Locatie: online en vanuit het NBC 
Programma 
 
10.00  uur Inleiding en uitleg programma door dagvoorzitter Ton Mulder. 
 
10.15  uur  Frank Bluiminck 

Visiedocument 2030 “Een betekenisvol leven, gewoon meedoen” 
 

11.00 uur        Wim van Geffen 
Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Van een intramuraal 
inkijkje naar een transmuraal doorkijkje van het zorgaanbod.  

 
11:45 uur  pauze 
 
12:15 uur Dickie van de Kaa, Directeur KansPlus 
  Belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking 
 
13.00 uur Lunchpauze 
 
13:45 uur  Rick Brink 
  Van beperkingen naar mogelijkheden en betekenis voor anderen.   
 
14.30 uur:  Brigitte Boon, Bijzonder hoogleraar Data en technology voor persoonsgerichte 

en duurzame gehandicaptenzorg, Academische werkplaats Tranzo, Tilburg 
University 

 
15.15 uur  Revalidatiearts Adelante (naam volgt nog)  
 Werken met kinderen met een meervoudige handicap 
 
16:00 uur Discussie naar aanleiding van vragen vanuit de sprekers en de “zaal” 
  
16:30 uur  Samenvatting en afsluiting door de dagvoorzitter. 
 
Achtergrond: 
Het	leven	met	een	verstandelijke	beperking	is	op	de	eerste	plaats	een	opgave	voor	de	
henzelf	en	hun	naasten,	maar	daarnaast	voor	de	samenleving	en	de	zorg.	De	insteek	
moet	zijn	dat	mensen		met	een	verstandelijke	beperking	een	zo	aangenaam	en	normaal	
leven	kunnen	leiden	en	aan	alles	wat	maar	enigszins	nodig	en	wenselijk	is,	zo	vrijelijk,	
mogelijk	kunnen	deelnemen.	



Hierop	moet	de	inrichting,	bereikbaarheid,		beschikbaarheid	en	uitvoering	van	de	zorg	
zijn	ingesteld.	Vooral	hierbij	dienen	wij	als	sociaal	geneeskundigen	onze	
verantwoordelijkheid	te	erkennen	en	te	vervullen.	Dat	houdt	in	dat	wij	moeten	
beschikken	over	voldoende	kennis	van	de	problematiek	van	de	mens	met	een	
verstandelijke	beperking	en	het	daarbij	behorende	zorgveld.	Deze	nascholing	beoogt	
daaraan	een	bijdrage	te	verlenen.		
	
Het	SCP	schat	dat	er	in	Nederland	in	2018	ongeveer	440.000	mensen	met	een	
verstandelijke	beperking	zijn	(IQ	tot	70).	Van	hen	heeft	een	zesde	(ca.	70.000	mensen)	
een	ernstige	verstandelijke	beperking	(IQ	tot	50).	Ongeveer	370.000	mensen	hebben	
een	licht	verstandelijke	beperking	(IQ	tussen	50	en	70 Ongeveer	2,3	miljoen	mensen	in	
Nederland	hebben	een	IQ	tussen	70	en	85.	Een	deel	van	hen	heeft	zodanige	sociale	
redzaamheidsproblemen	dat	ook	zij	toegang	hebben	tot	de	zorg	voor	mensen	met	
verstandelijke	beperkingen.	Het	SCP	schat	hun	aantal	in	de	Nederlandse	bevolking	op	
730.000	in	2018.	Deze	schattingen	zijn	wel	met	de	nodige	onzekerheid	omgeven.	
Kortom	“een”	groep	om	ook	op	basis	van	niet	te	onderschatten	aantallen,	ten	minste	
rekening	mee	te	houden.	Maar	gebeurt	dat	ook?		
 
Sprekers: 
- Frank Bluiminck, Directeur VGN (Vereniging  Gehandicaptenzorg Nederland) 
- Wim van Geffen, Geneesheer-Directeur Dichterbij 
- Dickie van de Kaa, Directeur KansPlus 
- Rick Brink, voormalig Minister Gehandicaptenzaken, spreker, publicist en  
  directeur Belangenbehartiging bij Stichting Studeren & Werken op Maat (SWOM) 
- Brigitte Boon, Bijzonder hoogleraar Data en technology voor persoonsgerichte en 

duurzame gehandicaptenzorg, Academische werkplaats Tranzo, Tilburg University 
- Revalidatiearts Adelante (naam volgt nog) 
- Ton Mulder, arts M&G, Zelfstandig werken adviserend geneeskundige, lid van de  
  nascholingscommissie van de VAV. 
 
Leerdoelen: 

• De adviserend arts heeft kennis van: De aard en omvang van de problematiek van de 
verstandelijk beperkte mens en de belemmeringen waarmee deze wordt  
geconfronteerd.    

• De adviserend arts heeft inzicht in: De aard, omvang, toegankelijkheid, continuïteit 
en belemmeringen en mogelijkheden van het zorgveld voor mensen met een 
verstandelijke beperking 

• De adviserend arts ontwikkelt: Het vermogen om voorwaarden te creëren, te 
verbeteren en te benutten zodat de zorg moeiteloos bereikbaar is en van goede 
“naadloze” kwaliteit.   

 
Accreditatie 
Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de Stichting AbSg voor het specialisme 
Maatschappij en Gezondheid, profielen Beleid en Advies en Indicatie en Advies. 
 
Competenties 
Communicatie    30% 
Samenwerking, kennis en wetenschap 30% 
Maatschappelijk handelen   40% 
 


